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INTRODUÇÃO 

O presente documento faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente 

ao lanço do Itinerário Complementar n.º 1 (IC1), entre Viana do Castelo e 

Caminha, tendo este estudo sido realizado entre os meses de Setembro de 2001 a 

Maio de 2002. 

Este projecto encontra-se inserido na Concessão SCUT (Sem Custos para o 

Utilizador) Norte Litoral, a qual se encontra representada esquematicamente no 

desenho 1. 

Este EIA, teve como objectivo analisar de modo claro as diferentes alternativas que 

se colocaram durante a fase de realização de Estudo Prévio do projecto, de modo a 

que se possa tomar uma decisão sobre a viabilidade ambiental de cada uma dessas 

alternativas, e em que condições é que o projecto deverá ou não prosseguir para 

uma fase mais avançada de Projecto de Execução. 

A entidade proponente do projecto é representada pelo consórcio EUROSCUT 

NORTE S.A., a qual é responsável por projectar, construir e explorar o lanço 

rodoviário em estudo, bem como as respectivas ligações à rede viária local. 

Por sua vez, a entidade licenciadora do projecto é o IEP – Instituto de Estradas de 

Portugal. 

 

OBJECTIVO DO PROJECTO 

Actualmente, a região Norte do país é servida principalmente por Estradas 

Nacionais, sendo a EN 13 a única estrada que distribui o tráfego ao longo do litoral. 

A capacidade de escoamento do tráfego desta via apresenta-se actualmente 

completamente esgotada, existindo congestionamentos constantes, situação que se 

tende a agravar devido ao aumento do volume de tráfego de ano para ano. 

Para além disso, o facto da EN13 permitir uma acessibilidade directa a todas as 

populações em seu redor, fez com que existisse um crescimento continuado de 
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aglomerados urbanos à sua volta, verificando-se actualmente problemas de 

segurança e incomodidade ambiental em grande parte da sua extensão, sendo 

impossível o seu alargamento ao longo de grande parte da via devido á 

proximidade de habitações. 

Sendo assim, este projecto pretende constituir uma alternativa rodoviária capaz de 

captar o tráfego que circula na EN13, passando este tráfego (em particular o de 

médio e longo curso) a preferir a circulação ao longo do IC1, evitando a passagem 

pelo interior das localidades e aumentando a segurança rodoviária. Ao mesmo 

tempo existirá uma redução do número e duração de situações de trânsito lento. 

 

COMO É O IC1 – VIANA DO CASTELO/CAMINHA? 

O IC1 será uma via com características de auto-estrada, com duas faixas em cada 

sentido e com um separador central, sendo a velocidade máxima de circulação 

prevista de 120 km/h para o troço norte e 100 km/h para o troço sul. 

Neste momento prevê-se que a fase de construção decorrerá entre Agosto de 2003 

e Setembro de 2005, altura em que se iniciará a exploração da via. 

Esta via rodoviária é dividida em dois troços, Troço Sul (entre Viana do Castelo e 

Riba de Âncora) e Troço Norte (entre Riba de Âncora e Caminha), e localizar-se-á 

na região norte de Portugal, sub-região Alto Minho e concelhos de Viana do Castelo, 

Caminha e Vila Nova de Cerveira. 

As freguesias atravessadas são, por troço as seguintes: 

- Troço Norte - Riba de Âncora, Gondar, Dem, Argela, Vilar de Mouros, 

Venade, Lanhelas, Azevedo (Concelho de Caminha) e Sopo (concelho de Vila 

Nova de Cerveira). 

- Troço Sul - Meadela, Perre, Outeiro, Freixieiro de Soutelo (concelho de 

Viana do Castelo), Âncora, Riba de Âncora, Vile e Vila Praia de Âncora 

(concelho de Caminha). 

No desenho seguinte apresenta-se tanto localização do IC1 a nível nacional e 

regional, assim como a sua inserção na concessão SCUT Norte Litoral. 





                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo /Caminha      Página 5 

 De modo a poder escolher-se a melhor de várias soluções possíveis de traçado, 

analisaram-se várias alternativas de traçado consoante os troços em estudo. 

Troço Norte  

Foram estudadas quatro alternativas rodoviárias possíveis para o troço principal da 

via e quatro alternativas para a ligação a Caminha. 

Estas alternativas atravessam têm todas inicio junto à povoação de Trás o Rio, a 

Este de Riba de Âncora, sendo o seu término junto à localidade de Boalheira a norte 

de Seixas e Caminha (ver desenho 2). 

A solução 1 tem cerca de 12 kms e inicia-se junto à povoação de Trás o Rio a 

cerca de 1 km a nascente da povoação de Riba de Âncora. Esta solução 

desenvolve-se quase toda entre as cotas 200m e 150m, exceptuando-se a zona de 

atravessamento do Rio Coura onde a cota chega aos 30m.  

O traçado desenvolve-se no sentido Sul – Norte até ao pk 8+500, a poente de 

Gondar e Dem e posteriormente a nascente de Argela. Posteriormente, inflecte para 

Este, acompanhando as curvas de nível da elevação de Cruz de Facha, 

desenvolvendo-se a sul das Minas do Dr. Gavinha e voltando a estabelecer-se numa 

direcção mais ao menos Sul-Norte desde o pk 10+500 até ao final. 

O traçado termina entre Coutada e Rodetes, a cerca de 1,5 kms a poente de Vilar 

de Mouros. 

A solução 2 tem cerca de 10,9 kms inicia-se, à semelhança da anterior, junto à 

povoação de Trás o Rio. Esta solução desenvolve-se paralelamente a poente da 

Solução 1, continuando segundo uma orientação Norte-Sul na zona entre Argela e 

Brazileira (junto ao rio Coura). Neste local (pk 9+000), o traçado inflecte cerca de 

45º para nascente, acompanhando o rio Coura por Sul até ao pk final (pk 12+014). 

Esta solução termina na zona de Castelhão, perto do Rio Coura a cerca de 1 Km  a 

poente da povoação de Vilar de Mouros. 

A solução 3 tem cerca de 10,48 e inicia-se no mesmo ponto das anteriores e 

desenvolve-se logo desde início num corredor mais a poente do que os anteriores, 
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situado no lado Oeste do Alto da Pardinha. Todo o traçado desenvolve-se num 

sentido Sul – Norte, a nascente de Castanheirinho, Venade e Cruzeiro. 

Cerca do pk 6+000 esta solução inflecte para nascente, desenvolvendo-se entre o 

rio Coura e Argela, numa orientação Sudoeste-Nordeste, indo coincidir com a 

solução 2 até ao final junto á povoação de Brazileira. 

A solução 4 tem cerca de 10,69 e inicia-se também junto à povoação de Trás o Rio 

desenvolvendo-se até cerca do pk 6+000 paralelamente a poente da solução 3, 

inflectindo depois 90º para nascente junto de Espinheiro, a nascente de Venade, 

adoptando uma orientação Este-Oeste, desenvolvendo-se a Sul de Argela e 

Colarinha. 

Posteriormente ao pk 7+000 o traçado inflecte 90º para Norte, adoptando 

novamente uma orientação Sul-Norte, desenvolvendo-se a nascente de Fiais, 

Bouças e Guimbra, muito próximo destas povoações. Ao pk 9+500 o traçado 

inflecte para nascente, acompanhando o rio coura por sul, um pouco á semelhança 

das soluções 2 e 3, terminando entre Brazileiras e Castelhão. 

Quanto às ligações a Caminha, estas terminam todas na EN13 e são definidas em 

função das respectivas soluções de traçado, podendo observar-se no desenho 2 a 

sua correspondência: 

- A ligação B1 corresponde à solução 1; 

- A ligação B2 corresponde à solução 2 ou 3; 

- A ligação B3 corresponde à solução 4; 

- A ligação C corresponde à solução 2 ou 3. 

As ligações B1, B2 e B3 têm inicio nos locais onde as respectivas soluções 

terminam podendo o fim destas ligações ocorrer de duas formas: 

- Por continuação das ligações (B1, B2 e B3) terminando na EN13 junto à 
povoação de Lage; 

- Por utilização da ligação A, terminando a Norte da zona anterior, junto à 
povoação de Lanhelas. 

A ligação A é uma alternativa ao traçado apenas na zona de ligação com a EN13 

(Desenho 2) possuindo uma direcção Sudeste-Noroeste, podendo ser interligada 

com as ligações B1, B2 ou B3. 
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Relativamente à ligação C, esta tem inicio no nó de Argela e desenvolve-se de 

Sudeste para Noroeste a Oeste de Vilar de Mouros podendo ser utilizada por 

qualquer uma das soluções 1, 2 ou 3. O seu fim localiza-se a Norte de Caminha 

junto à povoação de Lage. 

Relativamente à ligação deste troço do IC1 com a rede viária local, para além da 

ligação a Caminha e à Estrada Nacional 13 referida anteriormente, existirão ainda 

mais duas ligações com as vias locais que correspondem a um nó (Nó de Argela) 

que efectuará a ligação com a Estrada Municipal 526 e ao nó de Vilar de Mouros 

que ligará à EN301 

É de referir ainda que a via rodoviária implicará a construção de vários viadutos 

para a passagem de linhas de água e vales muito encaixados, prevendo-se a 

localização destes viadutos nos seguintes locais: 

Quadro 1 – Localização dos viadutos no troço principal do traçado 

Localização - Quilómetros 
Denominação 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 

Viaduto sobre o Rio Âncora 0+030 – 0+225 0+110 – 0+340 0+030 – 0+225 0+025 – 0+245 

Viaduto de Argela - - 6+100 – 7+205 - 

Viaduto sobre o Rio Coura 10+220 – 10+975 -  - 

Viaduto sobre a Ribeira do 

Real 
11+525 – 11+825 -  - 

 
Quadro 2 – Localização dos viadutos na ligação a Caminha 

Localização - Quilómetros 
Denominação 

Ligação B2 Ligação B3 Ligação C 

Viaduto sobre o Rio Coura 0+150 – 0+275 0+390 – 0+520 0+370 – 1+260 

Estes viadutos encontram-se localizados no desenho 2 do presente estudo, 

localizando-se ainda as vias que irão ser restabelecidas após a construção da via, 

ou seja, as estradas que, apesar de serem atravessadas pela auto-estrada 

continuarão a poder ser utilizadas pelos seus actuais utentes. 
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Troço Sul 

Para este troço foram estudadas quatro alternativas de traçado e duas ligações a 

Vila Praia de Âncora que se descrevem de seguida. 

A solução 1 é bastante semelhante em planta à solução 2, iniciando-se ambas na 

zona de Meadela com uma orientação sudeste/noroeste em direcção ao 

atravessamento da EN302, que acontece ao pk 0+500, junto à povoação de Costa. 

A partir daqui as soluções acompanham a poente as povoações que envolvem a 

EN302 seguindo uma orientação Norte / Sul sempre paralelas à referida via.  

Ao pk 3+000 o traçado inflecte para Poente constituindo um arco de modo a 

afastar-se das povoações de Mesieiro e Outeiro. Os traçados desenvolvem-se entre 

estas povoações e a Serra de Santa Luzia. 

Em Romãe a orientação da via passa a ser de Sudoeste / Nordeste aproximando-se 

de novo da EN 302 e da povoação de Pedras Negras (Costa). A partir daqui as duas 

soluções seguem para Norte. Ao pk 7+250 (Costa – Pedras Negra) o perfil destas 

soluções difere.  

A solução 1 desenvolve-se com uma inclinação de 5% e a solução 2 com uma 

inclinação de 5,5% fazendo a encosta da Ribeira com perfis longitudinais diferentes. 

Ambas as soluções terminam no Nó de Aldeia Nova, sensivelmente ao pk 12+250. 

A solução 3, possui o mesmo traçado em perfil e planta que a solução 1 e 2 até ao 

pk 6+236 (zona de Romãe). 

A partir daqui a solução 3 afasta-se das soluções 1 e 2, desenvolvendo-se mais a 

poente, passando junto a Paredelho. Esta solução atravessa uma zona de encostas 

e de altos com cotas que rondam os 200 m de altitude. Ao pk 6+700 o terreno 

chega a atingir os 315 m, pelo que se optou por um atravessamento através de um 

túnel com 600m para manter as inclinações necessárias a uma velocidade de 

circulação ajustada a uma via como o IC1. 

Após o atravessamento do Rio Âncora (pk 10+400) esta solução volta a juntar-se 

às soluções 1 e 2 finalizando também em Aldeia Nova. O seu comprimento total é 

cerca de 11,6 kms. 
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Relativamente à solução 4, esta estabelece uma alternativa às restantes soluções 

apenas na zona de Outeiro, encontrando-se sempre associada a uma das soluções 

1, 2 ou 3. 

Comparativamente às restante soluções, a solução 4 desenvolve-se mais a 

nascente que as restantes, iniciando-se na próximo a Madorra, na encosta poente 

do vale da Ribª de Portuzelo. Esta solução adopta uma orientação Sul-Norte, 

paralela á EN302, atravessando a zona entre Mesieiro e Outeiro, indo conectar-se 

com as restantes ligações em Romãe, próximo do pk 3+500. 

A Ligação Sul a Vila Praia de Âncora encontra-se implantada a Norte da Serra 

de Santa Luzia e a Sul da povoação de Freixieiro de Soutelo. O troço tem inicio, a 

uma cota de 142 m com uma inclinação de 8% na zona do Alto da Cateosa, 

fazendo a ligação com o pk 8+900 da solução 3. 

O traçado desenvolve-se a sul das povoações que se encontram na sua envolvente 

(Grovas, Barrosa, Cadinho, Trindade e Laje) e tem uma orientação de Nascente 

para Poente finalizando o seu troço em Laboradas, na EN13, com um comprimento 

de 6,4 kms. De modo a possibilitar a articulação desta ligação com as soluções 1 e 

2, existe uma alternativa inicial desta Ligação Sul, a qual tem inicio no Nó da Aldeia 

Nova. 

O traçado desta Alternativa à Ligação Sul tem uma orientação Norte-Sul, 

atravessando o rio Âncora e inflectindo posteriormente para poente até conectar 

com a Ligação Sul junto a Grovas. Esta alternativa de ligação poderá servir tanto as 

soluções 1 e 2, como a solução 3, uma vez que se baseia numa rotunda prevista 

para o nó com a EN302 (Desenho 8). Tem um comprimento de 2,76 kms e, a ser 

escolhida, necessita de ser complementada com a restante ligação sul. 

A ligação Norte a Vila Praia de Âncora inicia o seu troço no Nó de Aldeia Nova 

contornado por sul toda a encosta do Cabeço da Urceira e o Alto da Carvalhosa. 

Esta solução acompanha as povoações de Riba de Âncora, Vile, Vila Praia de Âncora 

e Vilarinho, sempre a Norte, estabelecendo a ligação com EN13 na zona de 

Pardinheiros. O seu comprimento total é de 6,21 kms. 
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Relativamente à restante ligação deste troço do IC1 com a rede viária local, 

existirão dois nós que efectuarão a ligação com a povoação de Outeiro, através da 

Estrada Municipal 1174 que liga à Estrada Nacional 302, e com a EN305 na zona de 

Aldeia Nova. É de referir ainda que a via rodoviária implicará a construção de vários 

viadutos e um túnel para a passagem de linhas de água e vales muito encaixados, 

prevendo-se a localização destes viadutos nos seguintes locais: 

 

Quadro 3 – Localização dos viadutos no troço principal do traçado 

Localização - Quilómetros 
Denominação 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 

Viaduto de Costa 0+615 – 1+055 0+615 – 1+055 0+615 – 1+055 - 

Viaduto sobre o Ribeiro do 

Mesieiro 
- - - 1+720 – 1+840 

Viaduto sobre o Rio Âncora 10+700 – 11+275 10+700 – 11+275 
10+250 – 

10+625 
- 

 

Quadro 4 – Localização dos viadutos na ligação a Vila Praia de Âncora 

Localização - Quilómetros 

Denominação 
Ligação Sul 

Alternativa à Ligação 

sul 

Viaduto sobre o Rio Âncora - 0+050 – 0+200 

Viaduto sobre o Rio do Poço Negro 0+550 – 0+740 0+900 – 1+100 

 

Quadro 5 – Localização do Túnel na solução 3 

Localização - Quilómetros 
Denominação 

Solução 3 

Túnel 6+700 – 7+325 

Estes viadutos e túnel encontram-se localizados no desenho 2 do presente estudo, 

localizando-se ainda as vias que irão ser restabelecidas após a construção da via, 

ou seja, as estradas que, apesar de serem atravessadas pela auto-estrada 

continuarão a poder ser utilizadas pelos seus actuais utentes. 
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ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO  

Uma infra-estrutura como uma via rodoviária provoca sempre alterações nos vários 

elementos que constituem o ambiente, sendo estas alterações, na sua maioria, 

possíveis de minimizar através de um conjunto de acções que se podem tomar 

durante a construção e exploração da via rodoviária em questão. 

Sendo assim, analisar-se-ão de seguida, os vários elementos afectados durante as 

duas fases do projecto, a fase de construção da via e a fase da sua utilização pelo 

utente. 

 

Geologia 

Este ponto diz respeito ao estudo que foi efectuado para a análise do tipo de rochas 

e terrenos onde a via irá ser construída. 

Na área em estudo, situam-se Serras importantes como a Serra de Arga, com uma 

altura próxima dos 700m, a Serra de Gois que apresenta uma altitude de 344m, o 

Monte de Santo Antão cujo ponto mais alto atinge 410m de altitude, a serra de 

Santa Luzia (550m) e a Serra de Perre com 470m de altitude no vértice geodésico 

da Aguieira. Estas Serras são formadas por rochas graníticas, enquanto a restante 

área corresponde a xistos. 

Os principais problemas para a geologia que podem advir da construção de uma via 

rodoviária, dizem respeito à necessidade de construção de aterros e escavações 

que  levam à construção de taludes, sendo necessário a plantação de vegetação, 

para que não existam deslizamentos de terra e para reduzir ao mínimo as suas 

movimentações. 

O quadro seguinte ilustra os volumes de terras que se prevê mobilizar durante a 

obra do IC1 Viana do Castelo/Caminha, para cada uma das soluções e ligações 

consideradas (não foram contabilizados os volumes de terras para as ligações a 

caminha). 
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Quadro 6 - Volumes de terras que se prevê mobilizar para cada solução 

Troço Solução Aterros (m3) Escavações (m3) 

1 5 177 100 4 742 500 

2 3 774 800 4 066 000 

3 3 155 600 4 467 400 
Norte 

4 2 716 200 2 908 400 

1 3 000 000 3 600 000 

2 3 000 000 3 100 000 

3 2 600 000 3 300 000 
Sul 

4 550 000 450 000 

Ligação Norte 600 000 900 000 

Ligação Sul 800 000 800 000 Ligações a Vila 

Praia de Âncora Alternativa à 

Ligação Sul 
190 000 349 000 

Como se pode observar, existirão grandes volumes de terras movimentados, o que 

só por si corresponde à afectação dos terrenos existentes, sendo no entanto esta 

situação necessária à construção de um itinerário rodoviário. 

Para além disso, existirão na solução 2, 3 e 4 do Troço Norte, na solução 1, 2 e 3 

do Troço Sul e também na Ligação Norte maiores volumes de terras escavados, do 

que aterrados, sendo por isso necessário depositar as terras sobrantes em algum 

local, o que provocará uma afectação ambiental nesse local de depósito. Deste 

modo, recomenda-se que tal local não seja nenhum espaço sensível ou classificado 

para determinado uso (como por exemplo Reserva Ecológica Nacional ou um 

espaço agrícola), mas sim um vazadouro apropriado de modo a minimizar esta 

afectação. 

Na solução 1 do Troço Norte e na solução 4 do Troço Sul verifica-se que existiram 

maiores volumes de terras aterrados do que escavados, sendo necessário obter 

materiais a partir de pedreiras existentes na região, evitando assim a retirada de 

materiais de áreas virgens.  

Relativamente à altura dos taludes nas várias soluções e ligações, destacam-se os 

seguintes locais como sendo os de maior dimensão: 
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Quadro 7 – Taludes de escavação com maior altura 

Troço Solução 
Local (quilómetro da 

via) 

Altura do talude 

(m) 

0+310 – 1+635 31 

2+150 – 2+415 16 

2+600 – 3+035 28 

4+330 – 5+410 23 

6+690 – 7+925 26 

8+530 – 8+980 60 

1 

9+785 – 10+130 25 

0+785 – 1+640 28 

2+200 – 2+595 33 

2+860 – 3+310 29.5 

4+865 – 5+750 17 

6+640 – 6+925 17 

8+990 – 9+400 37 

2 

9+860 – 10+730 27.5 

0+715 – 0+880 32 

5+060 – 5+970 30 

8+460 – 8+990 50 
3 

9+780 – 10+290 27 

0+950 – 1+200 27 

3+035 – 3+725 25 

5+420 – 5+750 36 

6+880 – 7+120 37 

Norte 

4 

7+465 – 7+980 28 

1 2+260 – 2+390 18.8 

2+260 – 2+390 18.8 

2+900 – 3+725 24 

4+075 – 4+450 31 

5+675 – 5+975 28 

2 

7+890 – 8+290 20 

2+260 – 2+390 18.8 

2+900 – 3+725 24 

4+075 – 4+450 34.4 

5+665 – 5+985 32 

7+325 – 7+860 20.8 

3 

8+490 – 8+715 23.6 

0+000 – 0+130 20 

Sul 

4 

0+625 – 1+200 18 
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Troço Solução 
Local (quilómetro da 

via) 

Altura do talude 

(m) 

2+670 – 3+130 18.8   

3+150 – 3+580 36.8 

0+080 – 0+410 22 
B1 

2+400 – 2+735 38.5 

B2 1+730 – 3+120 32 

C 1+760 – 2+790 35 

Ligações a 

Caminha 

B3 2+460 – 3+070 27 

0+325 – 0+810 23.6 

2+260 – 2+460 24.8 

3+460 – 3+735 17.6 
Norte 

5+285 – 5+500 21.6 

3+575 – 3+900 20 

4+975 – 5+250  22 

Ligações a 

Vila Praia 

de Âncora 

Sul 

5+415 – 6+265 28 

 

Alternativa 

à Ligação 

Sul 

1+700 – 2+060 17.6 

 

Quadro 8 – Taludes de aterro com maior altura 

Troço Solução 
Local (quilómetro da 

via) 

Altura do talude 

(m) 

1+635 – 1+880 20 

3+710 – 4+165 25 

5+410 – 6+320 26 

7+115 – 7+715 53 

7+925 – 8+530 28 

9+030 – 9+785 36 

1 

11+750 – 12+014 21 

3+590 – 4+075 27 

5+750 – 6+640 27.5 

6+925 – 7+070 27 

7+680 – 8+370 51 

2 

8+740 – 8+990 50 

2+100 – 2+815 25 

2+850 – 3+055 40 

4+050 – 4+310 28 

Norte 

3 

7+200 – 8+460 24 
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Troço Solução 
Local (quilómetro da 

via) 

Altura do talude 

(m) 

 8+990 – 9+615 20 

2+380 – 2+800 28 

4+200 – 4+360 26 

5+750 – 6+065 29 

6+760 – 6+880 28 

 

4 

7+120 – 7+465 41 

1+300 – 1+425 17.6 

2+390 – 2+900 17.2 

6+080 – 6+200 22 

6+250 – 6+635 20 

6+410 – 6+575 30.4 

6+765 – 7+050 22.8 

10+050 – 10+500 28 

1 

11+275 – 12+090 24 

2 1+300 – 1+425 17.6 

2+390 – 2+900 17.2 

6+080 – 6+200 22 

6+250 – 6+635 20 

6+410 – 6+575 30.4 

6+765 – 7+050 22.8 

7+590 – 7+890 18.8 

10+090 – 10+460 28 

 

11+275 – 12+090 24 

1+300 – 1+425 17.6 

2+390 – 2+900 17.2 

6+080 – 6+200 22 

6+435 – 6+575 24 

8+715 – 8+990 32 

3 

10+625 – 11+435 25.2 

1+200 – 1+460 17.2 

1+840 – 2+160 20 

Sul 

4 

3+580 – 3+680 18 

Ligações a 

Caminha 
C 0+000 – 0+390 20 

3+735 – 4+165 23.2 
Norte 

4+715 – 4+900 20 

3+430 – 3+575 23.2 

Ligações a 

Vila Praia 

de Âncora Sul 
4+615 – 4+975 18 
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Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas desta região são utilizadas para abastecimento doméstico e 

para fins agrícolas. Os principais problemas sobre estas águas ocorrem quando a 

via já se encontra em fase de utilização, e estão relacionados com as águas da 

chuva que cai no pavimento da estrada, e depois escorre para os solos ou linhas de 

água próximas, arrastando consigo alguns poluentes. 

Para evitar que estas águas contaminadas cheguem às águas subterrâneas, 

recomenda-se que sejam construídos sistemas de tratamento nos locais onde o 

risco de contaminação é alto ou médio alto, que tratarão estas águas para que 

possam ser descarregadas numa linha de água natural ou no solo, sem a 

preocupação de causarem poluição no meio ambiente. 

 

Solos 

Para a caracterização dos solos deve ser tomada em consideração a sua aptidão 

para um determinado uso, por exemplo para a agricultura, e o seu uso actual, que 

corresponde ao que é efectivamente plantado ou cultivado. 

Sendo assim, na área de estudo, os solos não são apropriados para uma agricultura 

intensiva ou moderadamente intensiva, sendo esta aptidão maior quando nos 

aproximamos das linhas de água (exp. do Rio Coura e do Rio Âncora). 

Em relação ao uso actual do solo, a área em estudo é utilizada maioritariamente 

para culturas de sequeiro, ocorrendo apenas culturas agrícolas intensivas ao longo 

das linhas de água principais. 

Os principais problemas que podem ocorrer com a construção de uma via 

rodoviária, são os que resultam da compactação do solo para a colocação do 

asfalto, e que irá obrigar à remoção de uma camada de solos que, por sua vez, 

será permanentemente substituída por uma via rodoviária. 

Por forma a evitar que os solos de melhor capacidade agrícola sejam afectados, 

serão restringidas as actividades necessárias à construção, nomeadamente a 
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construção de acessos temporários e de estaleiros nestes locais, por forma a que 

estes solos sejam afectados ao mínimo. 

Estas acções terão lugar nos seguintes locais: 

- Troço Norte: 

o Cerca do pk 7+000 da solução 3; 

o Cerca do pk 3+000 da ligação B1; 

o Cerca do pk 2+500 da ligação B2; 

o Cerca do pk 0+700 e pk 1+000 da ligação C; 

o Na rotunda de ligação à EN13 de qualquer uma das ligações. 

- Troço Sul: 

o Entre o pk 0+000 e o pk 1+100 das soluções 1, 2 e 3; 

o Entre o pk 4+700 e o pk 4+875 da ligação sul; 

o Entre o pk 5+600 e pk 6+050 da ligação norte. 

 

Águas Superficiais 

Na área de estudo existem muitas linhas de água, sendo as principais o rio Coura, o 

ribeiro do Real, o rio Tinto, a ribeira de Real, o rio de Ouro - que desaguam no rio 

Coura, o rio Âncora, o rio do Poço Negro, o rio da Paradela, o rio do Fojo (desagua 

no rio da Paradela), o ribeiro das Escalas, a ribeira de Gondar – que desaguam no 

rio Âncora, a ribeira de Portuzelo – que desagua no rio Lima, e o ribeiro do Mesieiro 

(desagua na ribeira de Portuzelo/rio de Carvalheiras). 

O uso da água na área de estudo destina-se predominantemente para a rega dos 

campos agrícolas, como o comprovam as áreas agrícolas existentes. 

O principal problema para as águas durante a fase de construção do projecto deve-

se à libertação de poeiras resultantes da obra, que poderão ser transportadas pelo 

vento até às linhas de água mais próximas (referidas anteriormente), afectando a 

sua qualidade. 
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Por sua vez, durante esta fase existirá a afectação de algumas áreas de regadio, 

sobretudo devido às acções de implantação do Troço Norte sobre estas áreas, 

prevendo-se que os regadios afectados sejam os seguintes: 

Troço Norte Regadios de Vila Verde 

Solução 1 100 m (atr) 

Solução 2 100 m (atr) 

Solução 4 70 m (atr) e 30 m (esc) 

Nota: atr = aterro; esc = escavação. 

 

Durante a fase de exploração, ou seja, quando os automóveis começarem a circular 

na via, existirão poluentes provenientes dos tubos de escape, dos travões e outros, 

que se depositarão na estrada e que serão arrastados pelas águas da chuva, 

podendo ir poluir as linhas de água que são atravessadas pela via. Da análise 

ambiental realizada, concluiu-se que na fase de exploração do IC1, estas águas das 

chuvas não irão afectar a qualidade das águas superficiais ao ponto de 

impossibilitar que estas sejam utilizadas para rega, à excepção da Solução 4 do 

Troço Norte. 

De modo a assegurar a qualidade das águas, deverão serão construídas bacias de 

tratamento das águas da chuva contaminadas pelos poluentes depositados na via. 

Para além disso, será realizada uma verificação periódica da qualidade da água das 

linhas de água afectadas, das águas subterrâneas e das águas encaminhadas pelos 

sistemas de rega, de modo a saber se é necessário a implementação de outras 

medidas de minimização. 

 

Ar 

Relativamente à qualidade do ar na área de estudo, esta é na generalidade boa, 

prevendo-se no entanto alguma deterioração causada pela circulação automóvel, 

em especial nas zonas próximas da EN13. 

Depois da entrada em funcionamento do IC1, a circulação de automóveis vai 

diminuir na EN13, causando uma melhoria da qualidade do ar para todas as 

pessoas que residam próximo a esta via. 
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Por sua vez, a circulação automóvel passará a desenvolver-se em outros locais, 

provocando aí um aumento nos valores de emissão dos poluentes, afectando as 

populações que se encontram na envolvência da nova via. 

De modo a prevenir qualquer situação problemática, foi realizado um estudo que 

teve em conta todas as populações existentes nas imediações à via, e que permitiu 

verificar que os poluentes atmosféricos junto das habitações mais próximas, são 

baixos o suficiente para assegurar a saúde das populações residentes. 

Apesar disso, será realizada uma verificação periódica destes valores, por forma a 

comprovar que as povoações envolventes à via a construir não serão afectadas de 

modo importante. Nesta fase do projecto prevê-se que essa verificação da poluição 

será realizada nos seguintes locais: 

 

Quadro 9 – Locais de verificação da qualidade do ar – Troço Norte  

Solução PK aproximado Povoação 

1+400 Vila Verde 
Solução 1 

4+900 Lomba Ancha 

1+650 Vila Verde 

4+400 Coutadas da Serra Solução 2 

9+300 Brazileira 

1+500 Vila Verde 
Solução 3 

9+000 Brazileira 

1+500 Vila Verde 

7+000 Colarinha Solução 4 

9+500 Brazileira 

 

 

 

Quadro 10 – Locais de verificação da qualidade do ar – Troço Sul  

Solução PK aproximado Povoação 

1+000 Costa - Meadela 

4+500 Mesieiro Solução 1 e 2 

7+500 Costa – Pedras Negras 

1+000 Costa - Meadela 
Solução 3 

4+500 Mesieiro 
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Solução PK aproximado Povoação 

Solução 4 2+200 Outeiro 

 

 

Quadro 11 – Locais de verificação da qualidade do ar – Ligações a Caminha  

Solução PK aproximado Povoação 

Ligação A 3+600 Cova Boa 

Ligação B1 3+200 Vilar de Mouros 

2+600 Vilar de Mouros 
Ligação B2 

3+200 Lage 

0+900 Vilar de Mouros - Cachadinha 
Ligação B3 

2+800 Vilar de Mouros 

Ligação C 1+400 Torre 

 

Quadro 12 – Locais de verificação da qualidade do ar – Ligações a Vila Praia de 

Âncora 

Solução PK aproximado Povoação 

5+800 Pardinheiros 
Ligação Norte 

6+100 Pardinheiros 

4+400 Trindade 

5+400 Laje Ligação Sul 

5+900 Falperra 

1+100 Sr.ª da Cabeça 

4+400 Trindade 

5+400 Laje 
Alternativa à Sul 

5+900 Falperra 

 

 

Ruído 

A quase totalidade da área estudada é actualmente pouco ruidosa, aumentando os 

valores à medida que nos aproximamos das vias rodoviárias já existentes, como 
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por exemplo a EN13, devido à constante circulação de veículos ligeiros e pesados 

que se processa diariamente ao longo desta estrada. 

Tendo em consideração as várias alternativas de projecto e a proximidade destas 

às povoações existentes, prevê-se que quer durante a fase de construção, quer 

durante a fase de exploração do IC1, o aumento do ruído que se prevê vir a ser 

gerado na zona envolvente à via rodoviária, afectará sobretudo algumas habitações 

de France, Argela, Vilar de Mouros, Outeiro, Mesieiro, Romãe, Costa (Meadela), e 

as existentes nas zonas de intercepção da via com a EN 13, assim como outras 

localizadas nos seguintes quilómetros de cada via: 

 

Quadro 13 – Locais mais afectados ao nível do ruído (onde os valores excedem os 

60 dB(A)) 

Solução/Ligação Quilómetro Local 

Solução 1 do troço norte 12+000 France 

Ligação A a Caminha 
Ligação com a 

EN13 
Lanhelas 

3+300 Srª do Crasto 
Ligação B1 a Caminha 

3+880 Lage 

2+250 Srª do Crasto 

3+338 Lage 
Ligação B2 a Caminha 

Ligação com a 

EN13 
Lanhelas 

1+000 Aveleira 

2+800 Srª do Crasto 

3+338 Lage Ligação B3 a Caminha 

Ligação com a 

EN13 
Lanhelas 

3+338 Lage 

Ligação C a Caminha Ligação com a 

EN13 
Lanhelas 

Solução 4 do troço Sul 2+500 Outeiro 

Soluções 1, 2 e 3 do 

troço sul 
0+750 Costa (Meadela) 

Alternativa à Ligação sul 1+000 Srª da Cabeça 

Ligação norte 
Ligação com a 

EN13 
Pardinheiros 
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Para que a afectação destas populações seja mínima, os trabalhos da fase de obra 

serão limitados ao período diurno (entre as 7h00 e as 22h00), sendo colocados 

painéis reflectores de ruído ou outros sistemas que minimizem os níveis de ruído 

junto das habitações mais próximas. 

Para a fase de exploração, serão implantadas barreiras acústicas nos casos em que 

se preveja que existam habitações que venham a ser sujeitas a níveis de ruído 

incomodativos e que violem os limites legislados. 

As barreiras acústicas serão colocadas na berma da estrada ou dos taludes de 

escavação, e têm como objectivo impedir o ruído dos automóveis de se propagar 

até às habitações mais próximas. 

Por outro lado, importa referir que com a construção do IC1, verificar-se-á uma 

redução do tráfego ao longo da EN13, sendo as habitações próximas ao longo de 

toda a esta via beneficiadas, devido a sofrerem de uma redução dos níveis de ruído 

actuais. Considera-se que esta redução se traduz numa melhoria muito importante 

para a qualidade de vida destas populações, abrangendo um número de habitações 

(residentes) bastante elevado. 

 

Biologia 

Este ponto pretende caracterizar as afectações nos animais e plantas da área de 

estudo. 

O Vale do rio Âncora é, na área de estudo, uma das zonas com maior importância 

do ponto de vista ecológico. Faz parte da Rede Natura 2000, assim como outros 

vales que nele desembocam, nomeadamente o do ribeiro do Poço Negro. 

Na sua zona mais a Norte, a área de estudo é extremamente importante dada a 

existência dos estuários dos rios Minho e Coura. Esta área possui quatro diferentes 

estatutos de protecção legal: é Sítio da Rede Natura 2000, é uma Zona de 

Protecção Especial para as Aves (ZPE) e ainda uma IBA (Área Importante para Aves 

– estatuto concedido por uma organização internacional que se dedica ao estudo e 

protecção das aves).  
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Nestes locais a vegetação é muito natural, sendo constituída por carvalhais, 

bosques mistos de amieiro, salgueiro, sanguinho-de-água e freixo, campos 

agrícolas e pinhais antigos. Estes locais são muito importantes para os animais 

silvestres, uma vez que lhes proporcionam abrigo e alimento. 

As afectações mais negativas a nível ecológico verificam-se nas zonas em que a via 

atravessa ou passa muito próximo dos Sítios da Rede Natura 2000 referidos, ou de 

formações vegetais como as mencionadas anteriormente. Destaca-se a travessia do 

rio Âncora e do ribeiro do Poço Negro, bem como nas zonas em que a via passa 

muito próximo do rio Coura. 

Durante a fase de construção, a desmatação e decapagem dos solos vão provocar a 

destruição da vegetação destes locais, que é ainda bastante natural. Devido a isto, 

os animais silvestres vão ser também bastante afectados, uma vez que é nessas 

zonas que se abrigam, alimentam e reproduzem. 

Para minimizar estes problemas propõe-se que estas acções sejam restringidas às 

áreas estritamente necessárias para a obra. Os estaleiros e estradas para acesso 

das máquinas não devem ser construídas próximo de rios ou ribeiras, em carvalhais 

ou nas zonas referidas anteriormente. Os trabalhadores devem ser devidamente 

informados de todos estes pormenores, assim como do cuidado que devem ter a 

manusear substâncias tóxicas, para não poluírem o ambiente envolvente. 

As zonas referidas anteriormente vão ser também as mais afectadas durante a fase 

de exploração. A via vai funcionar como uma barreira para os animais, não lhes 

permitindo movimentarem-se livremente dentro dos seus territórios e migrarem 

para outros locais. Para além disso, o ruído provocado pelos automóveis e a maior 

utilização da zona pelas pessoas vai perturbar os animais (incluindo as espécies de 

caça), afastando-os daí. 

Para solucionar este problema as passagens agrícolas existentes por baixo da via 

são adaptadas para os animais. Esta medida consiste ainda na criação de 

corredores de vegetação que os encaminhem para essas passagens, assim como ao 

longo de toda a sua extensão, de modo a que os animais se sintam seguros ao 

atravessá-las.  
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Propõe-se também que, assim que a via entre em funcionamento, se faça um 

estudo para detectar quais as zonas da estrada em que são atropelados mais 

animais, por forma a saber se as passagens existentes são suficientes. 

Património 

Para a área de estudo foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de 

campo do Património existente na zona onde o IC1 vai ser construído, tendo-se 

verificado há 139 elementos com valor patrimonial distribuídos pelo Património 

Arqueológico, Património Arquitectónico e construções com Interesse Etnográfico. 

Em termos de impactes durante a construção da via concluiu-se que podem ser 

directamente afectados vários sítios arqueológicos, elementos etnográficos e 

imóveis ou conjuntos arquitectónicos.  

A construção do IC1 comporta estes impactes negativos sobre o Património mas 

considera-se que esses impactes são minimizáveis através de medidas como as 

sondagens arqueológicas, do registo dos imóveis que vão ser afectados e o 

acompanhamento arqueológico. 

 

Componente Social 

Relativamente aos aspectos sócio-económicos o projecto desenrola-se 

principalmente na área dos concelhos de Caminha e Viana do Castelo, sendo que 

envolve ainda a área sudoeste do concelho de Vila Nova de Cerveira.  

As freguesias afectadas são Âncora, Riba de Âncora, Vile Vila Praia de Âncora; 

Argela, Azevedo, Caminha (Matriz), Dem, Gondar, Lanhelas, Riba de Âncora, 

Seixas, Venade e Vilar de Mouros no concelho de Caminha; Meadela, Perre, Outeiro 

e Freixieiro de Soutelo no concelho de Viana do Castelo; e Sopo em Vila Nova de 

Cerveira. 

A construção desta via alternativa à EN13 que permite o acesso entre Viana do 

Castelo e Caminha assegurará não só um menor tempo de percurso, maior 

segurança e menores níveis de stress para quem se desloca entre estes dois pólos; 
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mas também uma melhoria de qualidade de vida para as populações residentes em 

torno da EN13 decorrente da redução dos congestionamentos de tráfego actuais e, 

consequentemente, da melhoria da qualidade ambiental da envolvente, 

nomeadamente no que respeita à redução do incómodo causado pelo ruído do 

tráfego rodoviário e poluição atmosférica associada ao mesmo. 

Esta situação será também benéfica para as trocas comerciais entre as cidades, e 

promoção turística das mesmas, contribuindo para uma melhoria da economia 

local.  

Este incremento económico poderá estender-se a freguesias que, estando 

localizadas geograficamente mais a interior, se situem nas imediações dos acessos 

à nova via (nomeadamente Vilar de Mouros, Lanhelas e Seixas), já que o seu 

posicionamento permitirá também um acesso rápido ao principais pólos 

dinamizadores o que poderá constituir um incentivo quer à implementação de 

indústria, comércio ou serviços, quer à fixação de população e a uma maior 

dinâmica demográfica.   

Apesar de durante a fase de construção poderem ser criados postos de trabalho 

temporários no sector da construção, a esta fase estão associados os aspectos 

menos positivos do projecto. Estes correspondem essencialmente à perturbação 

das populações, manifestada geralmente através de sentimentos de incómodo e 

respostas de stress decorrentes das acções de construção, que podem consistir no 

corte de alguns acessos, aumento da circulação de veículos pesados nas vias 

rodoviárias, afectação do comércio nos estabelecimentos mais próximos às obras, 

habitações, etc., classificando-se estes impactes como importantes, apesar de 

temporários.  

Ainda assim, é possível desenvolver acções de minimização dos efeitos associados 

à fase de construção, nomeadamente através da limitação temporal do período de 

laboração, ou do posicionamento dos estaleiros o mais distante possível das 

habitações existentes, de modo a que a intensa actividade que aí se desenrolará 

não produza um impacte sobre a qualidade de vida da população residente. 
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Paisagem 

A paisagem da área de estudo caracteriza-se pela divisão das propriedades 

consoante a sua utilização, que pode ou não ser agrícola.  

Os fundos de vale são ocupados por povoações e por terrenos agrícolas e as 

encostas e os topos dos montes estão ocupados por povoamentos florestais ou 

matos naturais em crescimento. 

Trata-se de uma paisagem organizada, onde os diferentes usos do solo e o relevo 

conferem um aspecto agradável à área em estudo. 

Os principais aspectos negativos da implementação de uma via rodoviária dizem 

respeito à construção das obras necessárias, como os referidos aterros e 

escavações, assim como de viadutos. 

A construção destas obras causará uma alteração na paisagem a que as pessoas 

estão já habituadas, fazendo diminuir a sua qualidade. 

Para que esta afectação seja mínima, e durante a construção da via, a vegetação 

existente será, sempre que possível mantida, reduzindo-se a desmatação ao 

mínimo necessário. Deste modo a área a ser afectada pela construção, e a agressão 

efectuada sobre a paisagem, serão menores, garantindo-se em simultâneo a 

protecção do solo contra a erosão. 

Para além disso, será realizado um projecto de integração paisagística que deve ter 

em consideração as características do local e ter como objectivo integrar a nova 

infra-estrutura no meio envolvente, de forma a agredir o menos possível a 

paisagem. 

Para que este objectivo seja cumprido, as espécies escolhidas para serem plantadas 

e semeadas assim como os trabalhos necessários ao sucesso das intervenções 

previstas garantirão a rápida colonização das áreas afectadas pelas obras de modo 

a reduzir ao mínimo o tempo em que o solo ficará desprotegido. 
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Planeamento e Gestão  do Território 

Este ponto pretende analisar a inclusão de uma nova via com características de 

auto-estrada, num território onde actualmente ela não se encontra e que possui o 

seu espaço reservado ou condicionado para outros fins. 

Sendo assim, na área de estudo, predominam os espaços naturais, integrados na 

RAN (Reserva Agrícola Nacional), destacando-se a os solos da envolvente ao Rio 

Coura e ao Rio Âncora e as áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional) que se 

encontram nas encostas com declives mais acentuados. 

É de referir ainda que as Câmaras Municipais de Caminha e de Viana do Castelo 

reservaram corredores para as vias em estudo, que se aproximam da solução 1 do 

troço norte, da solução 3 do troço sul e da ligação norte a Vila Praia de Âncora. 

Os principais problemas da implementação da via ocorrem quando esta ocupa 

espaços condicionados como RAN, REN ou áreas florestais, onde os impactes são 

normalmente mais importantes. 

Esta situação deve-se ao facto de estas áreas serem mais naturais e, no caso de 

RAN, serem as que maior qualidade de solo agrícola possuem. 

Para minimizar este problema, estas áreas serão afectadas ao mínimo, localizando-

se os trabalhos necessários à obra, como a implantação de estaleiros e acesso 

temporários, longe destas zonas. 

Por último, considera-se que o projecto irá provocar uma mais valia passando a 

constituir parte de um eixo rodoviário fundamental entre Viana do Castelo e 

Caminha.  

Por outro lado, a existência desta nova via possibilitará a reestruturação das áreas 

urbanas, evitando uma pressão excessiva sobre um mesmo espaço, dada a criação 

de novas áreas com interesse imobiliário. 

Destas áreas salientam-se as que se localizam perto dos nós de ligação, pois os 

acesso serão melhorados, fazendo com que sejam construídas habitações que 

poderão ser utilizadas pelas pessoas que trabalham nos grandes centros urbanos, 

nomeadamente Viana do Castelo, e que desejam viver num local mais acessível 

economicamente.
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COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

Neste ponto pretende-se comparar as várias soluções de traçado propostas para 

efectuarem o IC1 – Viana do Castelo/Caminha e ligações à EN13. 

Para o efeito, e como analisado ao longo do estudo, consideram-se dois troços – 

Troço norte e Troço sul que já foram analisados e comparados ao longo dos 

capítulos anteriores pretendendo-se resumir aqui as principais conclusões 

alcançadas, devendo consultar-se o capítulo anterior caso se pretenda uma 

comparação de alternativas mais especifica relativamente a determinado descritor. 

Para além disso, considera-se ainda a alternativa 0, que corresponde à não 

construção do troço do IC1 em análise. 

Em função dos dados de tráfego apresentados ao longo do estudo, e tendo em 

consideração que um dos objectivos do IC1 – Viana do Castelo/Caminha é  

constituir uma alternativa à EN 13, considera-se que a alternativa 0 induzirá a 

impactes mais negativos do que as restantes, na medida em que: 

• Não permite o descongestionamento da actual EN13 que escoa o tráfego 

desde Viana do Castelo até Caminha, tendendo esta situação a agravar-se 

dado o cada vez maior volume de tráfego que circula nesta estrada, 

degradando cada vez mais a qualidade de vida das populações residentes na 

envolvente à via e inibindo o desenvolvimento económico e turístico da 

região, sobretudo no município de Caminha; 

• Não permite uma acessibilidade eficaz ao interior da zona em estudo, que 

actualmente é efectuada por estradas nacionais, que se desenvolvem na 

envolvência das principais localidades; 

• Com a não construção das soluções apresentadas, não será possível 

estabelecer uma continuidade para o IC1 que provém da zona da Guia no 

Algarve, ligando o norte e o sul do país de uma forma contínua. 

Caso se opte pela construção do traçado, comparando as alternativas propostas, e 

tendo por base a análise ambiental efectuada e as medidas ambientais 

recomendadas, pode afirmar-se que não existe nenhuma solução que seja 
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claramente mais favorável que as restantes, relativamente a todos os descritores 

ambientais analisados. 

Assim, numa perspectiva de comparação, realiza-se de seguida uma síntese dos 

dois troços em estudo e das respectivas ligações: 

 

Troço Norte 

Relativamente a este troço, é de referir que a solução 1 se considera uma solução 

ambientalmente viável, encontrando-se em conformidade com o PDM de Caminha e 

sendo do ponto de vista da diversidade ecológica, mais favorável que as restantes, 

entre o pk 7+500 e o final, uma vez que não afecta tanto as zonas sensíveis do Rio 

Coura. 

Por sua vez, a solução 2 constitui a solução de traçado mais favorável 

relativamente aos seguintes aspectos: 

• Não afecta solos com capacidade de uso agrícola; 

• Afasta-se do sítio protegido pela Rede Natura 2000 correspondente ao Rio 

Coura; 

• Provoca impactes de menor significância ao nível da qualidade de vida das 

populações locais, e particularmente no que respeita ao incómodo e stress 

gerado pelo aumento do ruído ou pela diminuição da qualidade do ar; 

• Afecta uma menor bacia visual, sendo a sua capacidade de absorção visual 

maior. 

A Solução 3 considera-se uma solução equilibrada ambientalmente, tendo como 

principal aspecto negativo o facto de atravessar uma área sensível, entre a 

povoação de Argela e o rio Coura.  

Quanto à solução 4, esta apresenta-se como mais favorável para os descritores da 

Geologia e da componente social, sendo à semelhança da solução 3 a solução de 

traçado que se desenvolve mais próximo da EN13 considerando-se estas duas 

últimas, as que captarão um maior volume de tráfego, melhorando assim as 

condições de circulação rodoviária, de qualidade de vida e de qualidade ambiental 
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junto das habitações existentes ao longo da EN13 e cumprindo melhor os objectivos 

que se encontram na origem deste projecto. 

As Soluções 3 e 4 apresentam ainda melhores condições de geometria de traçado, 

encontrando-se mais ajustada ao terreno, e logo, apresentando uma melhor 

qualidade de serviço enquanto via rodoviária, com menores inclinações de perfil 

longitudinal e menores dificuldades em manter a velocidade de circulação 

pretendida para uma via deste tipo. 

 

Troço sul 

As solução 1 e 2 são bastante idênticas em termos de magnitude e 

significância dos impactes identificados constituindo soluções mais 

favoráveis em termos de planeamento do território, uma vez que afectam 

uma menor área de RAN e REN comparativamente às restantes soluções.  

Também se consideram as mais favoráveis relativamente aos recursos 

hídricos entre Romãe e o pk final, pois, neste troço, as soluções afectam um 

menor número de linhas de água.  

A solução 3 é mais favorável relativamente aos seguintes pontos: 

• No que diz respeito à capacidade de uso dos solos esta solução não afecta  

solos de uso agrícola; 

• Em relação à qualidade do ar, esta solução apresenta menor número de 

receptores na sua envolvência, para além disso os valores obtidos 

relativamente às emissões dos poluentes atmosféricos revelam ser os mais 

baixos, comparando com as restantes alternativas; 

• Em termos de ruído gerado a solução 3 é a que provoca menor impacte, 

sobretudo devido ao menor número de receptores afectados; 

• Relativamente à paisagem esta solução é a que gera menos impactes e para 

além disso é a solução mais curta considerando-se a mais favorável; 
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• Afecta em menor significância os recursos hídricos superficiais. 

As soluções mais favoráveis do ponto de vista biológico são a 2 e a 3, uma vez que 

afectam menos áreas sensíveis, desenvolvendo-se ambas sobre o Sítio “Serra de 

Arga”. No entanto, a extensão da afectação deste Sítio da Rede Natura 2000 pela 

Solução 3 é maior do que a da Solução 2. 

Quanto à solução 4, esta ocupa uma maior área de RAN relativamente às restantes 

soluções considerando-se por isso a mais desfavorável a esse nível. No entanto é 

considerada a mais favorável para os descritores do Património e da Socio – 

Economia. 

Salienta-se, no entanto, o facto da solução 4 se localizar entre a povoação de 

Mesieiro e Outeiro estabelecendo uma divisão entre as referidas povoações 

induzindo a um impacte negativo significativo. 

 

Ligação a Caminha 

Relativamente à ligação a Caminha, consideram-se como menos desfavoráveis as 

ligações B2 e B3, pelo facto de não atravessarem o Rio Coura e o correspondente 

sítio protegido pela Rede Natura 2000 (Sítio “Rio Minho”). 

No que diz respeito à ligação A, considera-se que esta não trará vantagens ou 

desvantagens importantes, sendo apontada como favorável no que diz respeito à 

qualidade do ar e à paisagem, face às restantes ligações. 

 

Ligação a Vila Praia de Âncora 

Em relação às ligações a Vila Praia de Âncora considera-se a ligação Norte como 

mais favorável relativamente às seguintes situações:  

• Ocupa menor área de solos agrícolas; 

• Afasta-se mais das populações reduzindo os efeitos de ruído, ar e socio 

económicos; 
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• Em termos de afectação de ocorrências patrimoniais é a mais vantajosa; 

• Não ocupa espaços classificados como RAN; 

• Para além disso, em termos de captação de tráfego, a ligação Norte é mais 

favorável devido à sua maior proximidade do centro da localidade de Vila 

Praia de Âncora para onde se canalizará o principal número de veículos que 

circularão nesta via. 

Por sua vez a solução Sul apresenta-se como a solução mais favorável ao nível da 

geologia, da paisagem e dos recursos hídricos. 

A escolha da ligação Sul em termos de paisagem como a mais favorável baseia-se 

no facto desta se desenvolver numa encosta exposta a Norte, situação desfavorável 

para inúmeras actividades humanas uma vez que se trata da exposição mais fria. 

No que respeita à geologia esta ligação é mais favorável devido a ajustar-se melhor 

ao terreno induzindo menores movimentações de terra. 

 

 


